21º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais
09 a 13 de Novembro de 2014, Cuiabá, MT, Brasil

SINTERIZAÇÃO EM DUAS ETAPAS DE ALUMINA ADITIVADA COM NIÓBIA

L. B. Gomes*; J. Hatzfeld; M. Heck; A. Pokorny; C. P. Bergmann
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Laboratório de Materiais Cerâmicos (LACER)
Av. Osvaldo Aranha, 99 – sala 711. CEP 90035-190
Porto Alegre - RS.
*lucas.gomes@ufrgs.br

RESUMO
Neste trabalho, alumina comercial com elevada área superficial foi aditivada com
nióbia e sinterizada em duas etapas, visando à obtenção de materiais densos com
menores temperaturas de processamento. Os pós foram moídos e conformados por
prensagem uniaxial (200 MPa). A primeira etapa da sinterização se deu a 1100°C
por 3, 6, 9 e 12 horas, seguida da segunda etapa a 1350°C por 3 horas. A densidade
relativa, porosidade aparente e absorção de água das amostras foram determinadas
pelo método de Arquimedes. As fases cristalinas foram analisadas por Difração de
Raios X (DRX) e a morfologia das amostras, após a sinterização, avaliada por
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Os resultados indicaram que a
utilização da nióbia combinada com a sinterização em duas etapas, promoveu um
aumento na densidade dos materiais, mesmo em temperaturas de sinterização mais
baixas.
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INTRODUÇÃO
No âmbito do processamento cerâmico, a sinterização é uma etapa conhecida,
porém complexa, pois nela ocorrem fenômenos físicos múltiplos e simultâneos como
os caminhos de difusão, que podem ocorrer ao longo da superfície, pelo contorno de
grão ou pela rede, por transporte de vapor (evaporação e condensação) e
crescimento de grão pela migração do contorno

(1-3)

.

A força motriz, para que a sinterização ocorra, é a redução da energia livre
associada com as superfícies, que pode ocorrer pela redução da área superficial
total, com aumento do tamanho médio das partículas, ou pela eliminação das
interfaces sólido/vapor e criação da área de contorno de grão, seguida do
crescimento médio dos grãos e, como consequência, a densificação do material (1,3).
O crescimento de grãos ocorre de forma a reduzir a energia superficial,
diminuindo o número médio de grãos e aumentando seu tamanho. O crescimento do
tamanho de grão está diretamente associado às propriedades dos materiais
cerâmicos, influenciando na resistência mecânica e na densificação dos mesmos

(2)

.

Uma maneira que permite o controle dos mecanismos de difusão do material,
possibilitando a obtenção de materiais mais densos com controle do crescimento de
grão, é a realização da sinterização em duas etapas. Neste tipo de sinterização,
desenvolvido por Chen & Wang (2000)

(4)

, o material é submetido ao um pré-

tratamento a baixas temperaturas por longos períodos de patamar, nas quais pouca
ou nenhuma densificação ocorre. Neste pré-tratamento, melhorias na densificação e
no controle do tamanho de grão podem ser obtidas.
Após o pré-tratamento, em temperaturas mais baixas, o material é submetido à
uma segunda etapa de sinterização, em temperaturas mais elevadas (porém abaixo
da temperatura teórica de sinterização do material) e em tempos reduzidos,
possibilitando a obtenção de materiais densos e com tamanhos de grãos
controlados (5-8).
A alumina é amplamente utilizada pela indústria de cerâmica avançada para
diversas aplicações, principalmente quando elevadas resistências mecânicas são
requeridas

(9)

. No entanto, devido ao seu alto ponto de fusão (2072ºC), sua total

densificação somente é obtida em temperaturas de sinterização muito elevadas,
próximas a 1600°C (10).
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Nesse contexto, a nióbia tem sido utilizada como aditivo para o aprimoramento
da densificação da alumina, diminuindo sua temperatura e tempo de sinterização,
promovendo uma sinterização por fase líquida, preenchendo os grão da alumina e
barrando seu crescimento (11-12).
MATERIAIS E MÉTODOS
Preparação das Amostras
Os materiais utilizados nesta pesquisa foram Al2O3 (alumina), fornecida pela
Albemarle-Martinswerk, denominada MARTOXID AN/I-406 e Nb2O5 (pentóxido de
nióbio - nióbia) tipo HP311, fornecido pela Companhia Brasileira de Metalurgia e
Mineração (CBMM), cujas especificações são apresentadas na Tabela 1, de acordo
com informações dos fabricantes.
A nióbia foi incorporada à alumina em frações mássicas de 1, 2, 4, 8, 16 e 32%.
Os pós foram homogeneizados em moinho de bolas tipo planetário durante 40 min e
conformados por prensagem uniaxial a 200 Mpa, em pastilhas cilíndricas de
aproximadamente 10 mm de diâmetro, sem utilização de ligante.
A sinterização das amostras foi realizada em duas etapas, conforme proposto
por Chen & Wang (2000)

(4)

. Na primeira etapa, as amostras foram aquecidas a

1100ºC e mantidas nesta temperatura por 3, 6, 9 e 12 horas. Na segunda etapa, as
amostras foram aquecidas até 1350°C e mantidas nesta temperatura por 3 horas. A
taxa de aquecimento para as duas etapas foi de 10ºC.min-1, em forno elétrico Jung,
modelo 0916, com resfriamento lento, dentro do forno.
Tabela 1. Especificações das matérias-primas de acordo com informações dos fabricantes.
Al2O3
98
0,5
0,02
0,01
0,01
1

Pureza (%)
Na2O (%)
CaO (%)
Fe2O3 (%)
SiO2 (%)
Perda ao Fogo (%)

Matéria-prima
Nb2O5
98,5
0,0005
0,001
0,001
0,5

A Tabela 2 apresenta a distribuição do tamanho de partícula, determinado por
dispersão a laser e área superficial específica, determinada pelo método BET das
matérias-primas utilizadas.
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Tabela 2. Distribuição do tamanho de partícula e área superficial específica das
matérias-primas.
Material
Al2O3
Nb2O5
(1)
CILAS, 1180 LIQUID
(2)
Quantachrome, NOVA 1000e

D10% (1)
(µm)

D50% (1)
(µm)

D90% (1)
(µm)

Dmédio (1)
(µm)

Área superficial
específica(2)
2 -1
(m .g )

0,9
7,4

5,7
26,3

18,6
46,7

8,1
26,9

160,7
4,3

Caracterização
As densidades e porosidades aparentes foram medidas pelo método de
Arquimedes, utilizando-se água deionizada, como meio de imersão.
A determinação da área superficial foi realizada pela técnica de Adsorção
Molecular de Nitrogênio a 77K (-196,15°C), em equipamento Quantachrome,
NOVA 1000e e calculada pelo método BET (Brunauer, Emmett and Teller) (13).
A distribuição do tamanho das partículas foi determinada em um granulômetro
por dispersão a laser CILAS, modelo 1180 LIQUID, com faixa de análise de
0,04 μm a 2500 μm.
A análise das fases cristalinas, das amostras sinterizadas, foi realizada por
difração de raios X em um difratômetro marca Philips, modelo X'Pert MPD, equipado
com monocromador curvado de grafite e ânodo rotativo de Cu, operando a 40 kV e
40 mA. O intervalo de ângulos analisados foi de 10 a 80º 2Ɵ, com fendas de
divergência e anti-espalhamento de ½°, fenda programável de recebimento de
0,3 mm e máscara de 10 mm. O passo utilizado foi de 0,02º/1s e radiação Cu Kα
(1,54184 Å), Kα1 (1,54056 Å), Kα2 (1,54439 Å) e Kβ (1,39222 Å).
A microestrutura das amostras sinterizadas foi observada por microscopia
eletrônica de varredura (MEV, Hitachi, TM3000).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Densificação da alumina sinterizada
As densidades relativas da alumina pura e da alumina com diferentes teores de
nióbia, em função do tempo de pré-tratamento e sinterização, podem ser observadas
na Figura 1.
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Figura 1. Densidade relativa da alumina com diferentes teores de nióbia em função do
tempo de pré-tratamento e sinterização.

Como observado na Figura 1, há uma acentuada diferença entre a densidade
relativa das amostras aditivadas com nióbia, quando comparadas às amostras
puras. As maiores densidades relativas foram verificadas para as amostras cujo teor
de nióbia foi fixado entre 4 e 8% m/m, após 9 horas de pré-tratamento a 1100°C,
seguido de sinterização a 1350°C por 3 horas.
Foram observadas pequenas flutuações na densidade relativa das amostras
com o aumento da duração do patamar a 1100°C até 9h. A partir deste ponto,
observou-se uma tendência na redução das densidades relativas, para as amostras
aditivadas com 1, 2, 4 e 8% m/m de nióbia. Este fenômeno pode ser explicado pela
total solubilização da nióbia entre os grãos da alumina

(14)

.

Um comportamento diferente foi observado para as amostras com teores mais
elevados de nióbia (16 e 32% m/m), em que a densidade relativa aumentou com
12 horas de pré-tratamento a 1100°C. Embora o aumento da densidade relativa para
estas amostras não tenha sido pronunciado, verificou-se que a maior quantidade de
nióbia, aliada com maior tempo de patamar no pré-tratamento, apontou para a
formação de um composto com maior densidade relativa, o AlNbO4, previsto no
sistema Al2O3-Nb2O5 (15).
As Figuras 2 e 3 mostram a porosidade aparente e a absorção de água,
respectivamente, da alumina pura e da alumina com diferentes teores de nióbia, em
função do tempo de pré-tratamento e sinterização.

336

21º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais
09 a 13 de Novembro de 2014, Cuiabá, MT, Brasil
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Figura 2. Porosidade aparente da alumina com diferentes teores de nióbia em função do
tempo de pré-tratamento e sinterização.
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Figura 3. Absorção de água da alumina com diferentes teores de nióbia em função do tempo
de pré-tratamento e sinterização.

De maneira análoga à densidade relativa, observou-se uma redução acentuada
na porosidade aparente e absorção de água com o aumento do teor de nióbia
incorporado.
Também foram observadas pequenas flutuações nos valores de porosidade
aparente e absorção de água com o aumento do tempo de pré-tratamento a 1100°C
e, como previsto, os menores valores foram verificados nas amostras com
4 e 8% m/m de nióbia.
Baixos teores (1 e 2%) e altos teores (16 e 32%) de nióbia apresentaram
resultados muito semelhantes, indicando que há uma faixa ideal (4 a 8%) de nióbia a
ser incorporada para a obtenção dos melhores resultados.
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Esta faixa ideal possibilitou a obtenção de materiais mais densos (maiores
densidades relativas), menos porosos e, por consequência, menos suscetíveis a
absorção de água.
Segundo Matsu e colaboradores (1976)

(14)

, o aumento da densificação da

Al2O3 com o aumento do teor de Nb2O5 pode ser explicado pela diferença acentuada
no tamanho dos cátions Al3+ e Nb5+, que impossibilita a formação de solução sólida
substitucional do Nb2O5 na Al2O3, bem como sua mobilidade na Al2O3 (difusão
volumétrica). Porém, há a transferência do Nb2O5 para a Al2O3, formando uma
interface Al2O3.2Nb2O5. Esta transformação é dependente da temperatura, portanto,
termicamente ativada e o processo é controlado pela difusão. As taxas de reação
obtidas são função da densidade da Al2O3, ou seja, a difusão envolvida é difusão
superficial e por contorno de grão, proporcionando a formação de uma segunda fase
por entre os grãos da Al2O3.
Avaliação Microestrutural
Os difratogramas de raios x são apresentados nas Figuras 4 a 10, de acordo
com a fração de nióbia incorporada e dos tempos de pré-tratamento e sinterização.
1100°C
1100°C
1100°C
1100°C
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Figura 4. Difratogramas de raios X das amostras sem a adição de nióbia.
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1100°C (12h) + 1350°C (3h) - 1% niobia
1100°C (9h) + 1350°C (3h) - 1% niobia
1100°C (6h) + 1350°C (3h) - 1% niobia
1100°C (3h) + 1350°C (3h) - 1% niobia

 = Al2O3-(corundum)

Intensidade (u.a.)

 = NaNbO3 (lueshite)
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Figura 5. Difratogramas de raios X das amostras com 1% m/m de nióbia.
1100°C
1100°C
1100°C
1100°C

 = Al2O3- (corundum)

(12h) + 1350°C (3h) - 2% niobia
(9h) + 1350°C (3h) - 2% niobia
(6h) + 1350°C (3h) - 2% niobia
(3h) + 1350°C (3h) - 2% niobia
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Figura 6. Difratogramas de raios X das amostras com 2% m/m de nióbia.
1100°C (12h) + 1350°C (3h) - 4% niobia
1100°C (9h) + 1350°C (3h) - 4% niobia
1100°C (6h) + 1350°C (3h) - 4% niobia
1100°C (3h) + 1350°C (3h) - 4% niobia

 = Al2O3- (corundum)
 = NaNbO3(lueshite)
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 = AlNbO4
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Figura 7. Difratogramas de raios X das amostras com 4% m/m de nióbia.
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1100°C
1100°C
1100°C
1100°C

 = Al2O3- (corundum)

(12h) + 1350°C (3h) - 8% niobia
(9h) + 1350°C (3h) - 8% niobia
(6h) + 1350°C (3h) - 8% niobia
(3h) + 1350°C (3h) - 8% niobia

 = NaNbO3(lueshite)

Intensidade (u.a.)

 = AlNbO4
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Figura 8. Difratogramas de raios X das amostras com 8% m/m de nióbia.
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Figura 9. Difratogramas de raios X das amostras com 16% m/m de nióbia.
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Figura 10. Difratogramas de raios X das amostras com 32% m/m de nióbia.
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De acordo com os difratogramas obtidos, verificou-se que a partir de 1% m/m
de nióbia incorporada, há a formação de um niobato sódico, identificado como
NaNbO3 (lueshite), não previsto no sistema Al2O3-Nb2O5

(15)

. A formação deste

niobato sódico está, muito possivelmente, relacionada a reações preferenciais do Nb
com o Na presente como impureza das matérias-primas, devido à periodicidade
química de ambos os elementos. Estudos anteriores

(16)

comprovaram a existência

desta fase para o tipo de alumina, utilizado por espectroscopia Raman.
A formação de AlNbO4 (niobato de alumínio), prevista para o sistema
Al2O3-Nb2O5 (15) só foi constatada a partir da adição de 4% m/m de nióbia, uma vez
que a solubilidade da nióbia é pequena, como relatado por Roth e colaboradores

(17)

.

Observou-se que esta fase torna-se mais pronunciada à medida que o teor de nióbia
incorporado é elevado.
Gomes e colaboradores (2014)

(16)

verificaram, por meio de quantificação de

fases pelo método de Rietveld, que o aumento do teor de nióbia propicia um
aumento das fases de niobato, especialmente o AlNbO 4, com uma redução
considerável da fase alumina.
Podem ser observadas, também, as reflexões características da Al2O3-α
(corundum).

A Figura 11 ilustra as micrografias por MEV das amostras aditivadas com
diferentes teores de nióbia, com pré-tratamento a 1100°C por 3, 6, 9 e 12 horas e
sinterizadas a 1350°C por 3 horas.
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Figura 11. Microestrutura por MEV das amostras de alumina contendo 0, 1, 2, 4, 8, 16 e 32% m/m de nióbia, com pré-tratamento a 1100°C por
3, 6, 9 e 12 horas e sinterização a 1350°C por 3 horas (2000X).
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A partir das micrografias por MEV observadas na Figura 11, verificou-se que a
nióbia (regiões brancas) realmente concentrou-se entre os grãos da alumina,
formando fases intergranulares.
Quanto maior o aumento do teor de nióbia incorporado, mais perceptível são as
fases secundárias, ricas em Nb, entre os grãos da alumina.
É bastante percebível, também, a aglomeração das fases ricas em Nb,
indicando que o processo de homogeneização dos pós, que antecedeu a
preparação das amostras foi ineficiente.
Era esperada a obtenção destas fases ricas em Nb mais homogêneas na
microestrutura da alumina, preenchendo de forma igualitária os contornos dos grãos,
bem como barrando o crescimento dos mesmos.
A condição de aglomeração dos pós é retratada pela literatura, como uma
condição extremamente prejudicial para a sinterização em etapas (1-3).
Os efeitos resultantes da dificuldade de se obter microestruturas a verde
homogêneas, a partir de pós ultra finos (área superficial da alumina = 160,7 m 2.g-1 –
Tabela 2), os quais geralmente apresentam alto grau de aglomeração, levam a uma
densificação diferencial, reduzindo a taxa de densificação e limitando a densidade
final (1,18-21).
Estes fenômenos ajudam a explicar a presença de muitos poros, para todas as
formulações, que não foram eliminados durante a sinterização das amostras a
1350°C por 3 horas.
Estes poros, abertos e possivelmente interconectados ao logo de toda a
microestrutura do material, são responsáveis pelas interações com o meio líquido
para as medidas do método de Arquimedes, ou seja, são responsáveis pela
porosidade aparente e absorção de água do material.
Este tipo de porosidade também limita o aumento da densificação do material
e, por consequência, suas propriedades mecânicas também são afetadas.
CONCLUSÕES
Com base nos resultados apresentados neste trabalho, pôde-se concluir que a
nióbia promoveu uma maior densificação da alumina, especialmente na faixa de
4 a 8% m/m de nióbia incorporada. Foi observado, a partir de 1% m/m de nióbia, o
surgimento de uma fase minoritária, identificada por DRX como NaNbO3 (lueshite). A
partir de 4% m/m, a fase AlNbO4, prevista no sistema Al2O3-Nb2O5, mostrou-se tão
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mais presente, quanto maior o teor de nióbia incorporado. Verificou-se, por MEV,
que as fases de niobatos formadas, preencheram os contornos de grão da alumina,
Também verificou-se uma elevada aglomeração na microestrutura das amostras
estudadas, que prejudicou as propriedades finais dos materiais obtidos, porém
mesmo com pós altamente aglomerados, foi possível obter materiais com
densidades relativas elevadas, comprovando que por meio da sinterização em
etapas é possível obter materiais densos em temperaturas de sinterização menores
do que as teóricas.
Análises complementares, como análise térmica diferencial (DTA) e análise
termogravimétrica (TGA), estão sendo realizadas para compreender os mecanismos
de sinterização que ocorrem, quando utilizado o método de sinterização em duas
etapas.
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TWO STEPS SINTERING ALUMINA DOPED WITH NIOBIA

ABSTRACT
In this work, high surface area commercial alumina was doped with niobia and
sintered in two steps in order to obtain dense materials with lower processing
temperatures. The powders were milled and uniaxially pressed (200 MPa). The first
step of sintering took place at 1100°C for 3, 6, 9 and 12 hours, followed by the
second step at 1350°C for 3 hours. The relative density, porosity and water
absorption of the samples were determined by the Archimedes method. The
crystalline phases were analyzed by X-ray Diffraction (XRD) and the morphology of
the samples after sintering, evaluated by Scanning Electron Microscopy (SEM). The
results indicate that the use of niobia combined with the two steps sintering promotes
an increase in the density of the material, even at lower sintering temperatures.

Key-words: alumina, niobia, sintering, processing.
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